
 شهریبرونهای جاده عرض ازآموزان دانشعبور  تصمیم بهساخت مدل 

 
 ، استاديار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشيروانی، بابل، ايرانفرشيدرضا حقيقی

 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشيروانی، بابل، ايراندانش آموخته شهرام عباسی، 

 Haghighi@nit.ac.ir :الکترونيکی نويسنده مسئولپست 

15/04/96دريافت:  - 17/10/95پذيرش:   

 

 
 چکیده

تی، انتظار رفتار يهای معمول شخصیژگياده است. به علت وين پيی عابرک مسئلهيار مهم مهندسی ترافيهای بس از بخش کیي

آموزشی لی و يادی از مراکز تحصيار زيران تعداد بسين در کشور ايست. همچنيذهن نجوان دور از نون يرمحتاطانه از عابريغ

کنار  در ادهين پيواقع هستند و تردد عابر شهریبرونهای ی راههيرند در حاشيگجوانان قرار مینوی که اساسًا مورد استفاده

تواند ین نواحی ميدر اک يان ترافيه و جريل نقلين با وسايعابر اندرکنش بررسی .گرددمکرراً مشاهده مین موسساتی يچن

 آسيب از يکی عنوان به آموزاندانش پژوهش اين در .دی را ارائه کنديمفج ين نتايالت عابريمنی و تسهيدر راستای بهبود ا

 ها از فيلم ويدئويی ضبط شدهداده و گرفتند قرار بررسی مورد شهریبرون هایجاده در پياده عابرين قشرهای پذيرترين

طی سه روز  ،شهرستان محمودآباد استان مازندران واقع در ای برون شهریدر جاده ،مدرسه 3آموزان  از محل عبور دانش

و مدل رگرسيون   spssنرم افزار با استفاده از سپس احتمال عبور عابرين از عرض خيابان کاری هفته استخراج گرديد.

ه خط دور و نقليله ، فاصله وسيقبل از عبور يرهای زمان انتظارمتغنتايج نشان داد که  مورد بررسی قرار گرفت. لجستيک

گذار مقدار همچنين در بين متغيرهای تاثير .دارند بسزايی رتاثي جاده عرض از نيمقدار سرفاصله بر احتمال عبور عابر

 سرفاصله بيشترين تاثير را در احتمال عبور عابرين داشته است.

 

 سرفاصله رگرسيون لجستيک، احتمال عبور، ايمنی، عابرين پياده، :کلیدیهای واژه

 

 مقدمه-1
يکی از عوامل مهم در مهندسی ترافيک، ايمنی تردد عاابر      

پياااده اسااتر بررساای پارامترتااا  رفتااار  عااابرين پياااده و 

ترافيکی محل عبور عابرين در شناسايی تمچنين خصوصيات 

 عوامل موثر در بروز تصادفات عابرين پياده نقش مهمی دارند

 که شودمی ماشاتده پياده عابرين تاصادفات آمار به نگاتی با

 ،دتاادیما رخ پياااده عااابرين باارا  کااه حاوادثی اغلب

 تمااراه جساامی تااا معلولياات ياااا و تلفاااات باااا معماااواً

 ايران مانند توسعه حال در کشورتا  برا  رويه اينر گرددمی

 از دتناادمای تااشکيل جاوان قشار را آن ازدرصد  25 کاه

 از بايش ايران در .باشدمی برخاوردار تاوجهی قابال اتميات

 را راننادگی تلفاات درصاد 23 نيا  و تصاادفات درصد 30

 علات به تصادفات اين اکثر که دتند،می تشکيل پياده عابرين

 پيااده عابرين طرف از ترافيک به مربوط مقررات رعايت عدم

 38 قانونی پ شکی آمار براساس رافتندمی اتفاق رانندگان يا و

 اتفااق شاهر  برون تا راه در پياده عابرين تلفات از درصد

 باا به توجه با ؛[1393سازمان پ شکی قانونی ايران ] افتدمی

 نظار ماد و شهر برون تا راه در نقليه وسايل سرعت بودن

 سااااعت، بار کيلومتر 30ساارعت در که نکته اين دادن قرار

mailto:Haghighi@nit.ac.ir


بوده در حاليکه  درصد 10 از کمتر عابر ديدگیآسيب احتمال

 باا برسااعت کيلاومتر 80 سرعت با وسيله نقليه يک برخورد

 خواتاد عاابر فاوت باه منجر يقين به قريب احتمال به ،عابر

  [2006OECD/ECMT Transport research center,] شاااد

 در کاه تحقيقاتی و مطالعات اکثر اينکه به توجه با تمچنين و

 تاا خيابان باه مرباوط شاده، انجام پياده عابر ايمنی  زمينه

 رفتاار بررسای کاه گرفات نتيجاه توانمی است؛ شهر درون

 عوامال شناسايی و خيابان عرض از عبور تنگام پياده عابرين

 اتميات از شاهر برون تاا جاده در تاا،آن رفتاار بار موثر

 و عاابر باين متقابال اثارات عمل در راست برخوردار ا ويژه

 از عباور در عاابرين کاه افتادمای اتفاق تنگامی نقليه وسايل

 ا سرفاصاله باياد تقاطع دو بين يا و تقاطع در خيابان عرض

از  رکنناد انتخاا  ترافيک جريان بين از عبور برا  را مناسب

تا  جايی که فرض بر آنست که عابرين پيااده در گاذرگاهآن

، بناابراين عاابرين پيااده کنترل نشده حق عبور کمتر  دارناد

  مناساب بارا  عباور از عارض بايد منتظر ياک سرفاصاله

خطاه عاابرين پيااده تا  چندخيابان بمانندر در عبور از جاده

تصميم  و کننداز تر خط عبور میا  اغلب به صورت مرحله

عبور يا عدم عبور عابرين باه عوامال زيااد  وابساته اساتر 

در  ک رفتاار عباور عاابر پياادهنياز به در اتميت مباحث فوق

باا اساتفاده از نتااي   کندرتا  کنترل نشده را تاييد میگذرگاه

تاار  را باارا  تااوان تسااهيهت بهتاار و ايمناياان تحقيااق می

عاابر پيااده وجاود  تايی که سرفاصله کافی برا  عباورمکان

  ندارد طراحی کردر

 

 مطالعات پیشین -2
محققان، مطالعاتی در ماورد تا  اخير بسيار  از در سال     

 اندررفتار عابرين پياده تنگام عبور از عرض خيابان انجام داده

 مدلساااز  بااه در آمريکااا 2003 سااال در تمکاااران و سااان

 کنتارل تا گاذرگاه در نقلياه وساايل و عاابر بين 1اندرکنش

 طرياق از تادادهر پرداختندبا استفاده از مدل لجستيک  2نشده

 سااعات در مدرسه يک روبرو  گذرگاه يک در بردار  فيلم

 نشاان نتااي  رشد ضبط روزه 5 دوره يک طی و ترافيک اوج

 شادن طوانی با قبول عابرين قابل  سرفاصله حداقل که داد

 عاابرينی کاه اينست امر اين دليل يابد،می افرايش انتظار زمان

 را ايمان تا سرفاصاله فقاط مانند،می منتظر زياد  زمان که

 از آماده دساته با نتاي  طبق تمچنين رپذيرندمی عبور برا 

 مسن عابرين عبور،سرفاصله انتخا   زمينه در پژوتش، اين

 .[2003Sun( et al,(.]کننادمی رفتار جوان عابرين از ترمحتاط

در آمريکااا بااه بررساای  2007در سااال  فااالت کليفتااون و 

تصادفات عابر پياده با وسايل نقليه در ن ديکی مدارس دولتی 

تا  في يکی و اجتمااعی در ن ديکای تا با ويژگیو ارتباط آن

تا  اين تحقيق، آمار تصادفات وسايل داده رمدارس پرداختند

 3  مورد بررسای طای مادت نقليه با عابرين پياده در منطقه

وده استر نتاي  تحقيق نشان داد که قارار گارفتن ياک سال ب

پارکيناام مقاباال ورود  مدرسااه و يااا چاارخش در ورود  

دتادر مدرسه وقوع تصادفات و شدت صدمات را کااتش می

در حاليکه وجود امکانات تفريحی در مدرسه موجب اف ايش 

 .[Clifton and Fults,2007 ] گاارددشاادت تصااادفات می

  3نااامن عبور رفتار تند در 2013 سال در تمکاران و خاتون

 از عباور عادم و تقاطعاات در نقليه وسايل سب  فاز در عبور)

 کارده مدلساز  را پياده عابر 251(تاجاده اواسط در عابر پل

 بادون و چارا  باا گاذرگاه در عابرين رفتار بين ا مقايسه و

 از عاابرين عباور احتماال بررسای برا  که دادند انجام چرا 

 نتااي  شاد؛ اساتفاده دودويی لجستيک مدل از خيابان عرض

 فقاط راتنماايی چارا  باا گاذرگاه در که داد نشان مدلساز 

 چاارا ، باادون گااذرگاه در و قبااول قاباال  سرفاصااله متغياار

 حرکات ناوع جنسايت، قباول، قابال  سرفاصاله متغيرتاا 

 در ترافياک حجام و نقلياه وسايله ناوع ،(فارد  يا گروتی)

 ضارايب بررسای تمچناين رگذارناد اثر عابرين عبور احتمال

 تنها پيادهعابر که وقتی ،ناامن عبور به تمايل که داد نشان مدل

 کاه اسات وقتای از بيشاتر باار 2/2 کناد،می عبور خيابان از

 khatoon, tiwarri and]کنناادمی حرکاات گروتاای عاابرين

chatterjee,2013]. در 2013 ساااال در تمکاااران و باادلی 



 عبور تنگام به پياده عابرين عبور رفتار در موثر عوامل آمريکا

 مدلسااز 4بيا ين تا شابکه از استفاده با را خيابان عرض از

  رکردند

 عوامال باه بيشاتر پيااده عابر عبور رفتار که داد نشان نتاي    

 و راتنماايی عهئام رعايات بارا  عابر  انگي ه مانند انسانی

 مشاخ  تمچنينر محيطی عوامل به تا دارد بستگی رانندگی

 تقااطع در عاابر چارا  بند  زمان طول به عابر رفتار که شد

 در تاا ماننادمی منتظار عابرين که حالی در زيرا دارد؛ بستگی

 کنناد؛ عباور تقااطع از قاانونی طور به عابر، سب  چرا  زمان

 غيرقاانونی عباور بارا  فرصات، دنباال به و شده حوصلهبی

 آرماان  .[ dna   Lee,2013  Bedeley, Attoh-Okine ]تستند

 623 قبول قابل  سرفاصله رفتار 2014 سال در تمکاران و

 را عاابر 607 رفتار و چرا  بدون تقاطع يک در را پياده عابر

 مدل از حاصل نتاي  رکردند بررسی تهران در گذرگاه يک در

 عامال ياک سرفاصاله  انادازه اگرچه که داد نشان لجستيک

 ايان باا اسات؛ سرفاصله يک پذيرش عدم يا پذيرش در مهم

 و تماراه تلفان از استفاده جنسيت، مانند رفتار  عوامل حال

 قضااوت در بيشاتر  تااثير عباور حاين کودک داشتن تمراه

 تقابل در امر اين که دارند خيابان عرض از عبور برا  عابرين

 Arman, Rafe and ]راسات تمکااران و يااني  مطالعاات با

Kretz, 2014] ر 

در پژوتش ديگر  در مصر رفتار عابرين پياده مورد بررسی   

 عباور تصميم قرار گرفت؛ نتاي  تحقيقات سراگ نشان داد که

 و خودرو،حرکت ميان وساايل نقلياه سرعت به عبور، عدم يا

 مشاخ  تحقيق اين در ردارد بستگی عبور برا  تهش تعداد

 سرعت به توجه با را خودروتا سرفاصله پياده،عابرين که شد

 (ر کوچک يا ب رگ)خودرو نوع به توجه با نه کنند، ومی قبول

 عبور باا سرعت با سبک خودرو مشاتده با عابرين يعنی     

 کام سرعت با سنگين خودرو مشاتده با حاليکه در کنند؛نمی

 توساط در پژوتش ديگر  که .[gards,2014]کنند عبور شايد

بررسای بارا   مورد عبور عابر 243رو   ياني  و تمکاران

تا  شهر ، با تصوير باردار  احتمال عبور در اواسط خيابان

از محل عبور عابرين انجام شد؛ نتاي  آن نشان داد که احتمال 

عبورعابرين، به سرفاصله ترافيک، زماان انتظاار، ناوع وسايله 

تا  غير قانونی بستگی داردر تمچنين در اين منقليه و پارکين

تحقيق مشخ  شد که پذيرش سرفاصله به شدت به فاصاله 

کمتر به سارعت وسايله نقلياه  از وسيله نقليه بستگی دارد؛ و

وابسته استر زيرا عابر فاصاله را بهتار از سارعت تشاخي  

 .دتدمی

 

Yannis, apadimitriou and Theofilatos,2013}]. و پااوار 

 و زماانی قباول قابال سرفاصله تند در 2015 سال در پاتيل

 نشاده کنتارل تاا خيابان اواساط در را پيااده عابرين مکانی

 ر کردند بررسی

 پااذيرش باار مااوثر عوامال بررساای مطالعااه اياان از تادف   

  راسات باوده سرفاصاله پذيرش احتمال تمچنين و سرفاصله

 قارار بررسای ماورد جداگانه لين تر از عبور پژوتش اين در

 و تج ياه بارا  دودويی لجستيک مدل رگرسيون از و گرفت

 نتااي ر اسات شاده اساتفاده مکانی و زمانی سرفاصله تحليل

 افا ايش باا مکاانی سرفاصاله پاذيرش احتماال که داد نشان

 تمچناين ياباد،می کاتش شونده ن ديک نقليه وسايل سرعت

 کاوچکتر نقلياه وسايل با مواجهه در عابرين که شد مشخ 

و  50سرفاصله  مقادير رپذيرندمی را کوچکتر  تا سرفاصله

 8/4 تاا 1/4 از ترتيب به پياده عابرين برا  زمانی درصد 85

 درصاد 85و  50 مقادير سرفاصله و ثانيه 8/5 تا 5از  و ثانيه

 باوده متار 95 تاا 82از  و متر 79تا  67 از ترتيب به مکانی

 اياان محاال در درصااد 85و  50 سرفاصااله مقاااديرر اساات

 بوده اسات؛ HCM5 در شده گ ارش مقادير از کمتر پژوتش

 رفتاار تناد کشاور در پيااده عاابرين کاه دتادمی نشاان اين

  .[Pawar and  Patil,2015 ] دارند تر خطر پر و ترتهاجمی

 بار ماوثر عوامال تهاران در 1381 سال در ساجد و نصير 

 عباور تنگاام به تاآن رفتار تمچنين و پياده عابرين تصادفات

 با در اين تحقيق  ردادند قرار بررسی مورد را خيابان عرض از

 اطهعاات استخراج و پياده عابرين عبور محل از بردار  فيلم



 کامال، عبور) عابرين رفتار ويدئويی، مشاتدات طريق از ازم

 تا مادل از اساتفاده باا( کامال توقا  يا و کامل عبور عدم

 کاه داد نشاان نتااي  رشد مدلساز  ا آشيانه جيتل و جيتل

 عابرين عبور محل از ترافيکی تا خط در نقليه وسايل فاصله

 عبور خط در نقليه وسايل شدن ن ديک سرعت و تعداد پياده،

 در تااآن موقعيت و پياده عابرين جنسيت و سن محل، اين به

 و خيابان عرض از عبور برا  پياده عابرين تصميم در خيابان،

نصير  ] داشته است بس ايی نقش عمل اين انجام در موفقيت

 .[ 1381و ساجد 

 

 

                                      تحقیقروش  -3

 مدل مورد استفاده -3-1

تنگامی که تدف مدلساز  يک متغيار وابساته دو حالتاه      

در ايان  شاودرمدل رگرسايون لجساتيک اساتفاده میباشد از 

يافتن احتمال عباور ياا عادم عباور عاابرين از  ،تحقيق تدف

با استفاده از  ر لذا مدلساز شهر  استتا  برونعرض جاده

مادل رگرسايون  مدل رگرسيون لجستيک انجام شاده اساتر

 رشودمعرفی می (1)لجستيک توسط رابطه 

 

P=Pr(Yi=1|X)=
𝑒

α+β1x1,i+β2x2,i+⋯+βkxk,i

1+𝑒
α+β1x1,i+β2x2,i+⋯+βkxk,i

          )1(  

                                                      

 

احتمال وقوع متغير   P(y)متغير وابسته و yدر اين فرمول      

 بردار پارامترتا  موثر بر وقوع متغير وابساته Xوابسته استر 

ضارايب موجاود در  تساتندرتا ضرايب پارامترتاا βاست و 

رگرسيون لجستيک قابل تفسير نيست، بارا  اينکاه ضارايب 

تا  رگرسيون خطی قابل تفساير اين مدل مانند ضرايب مدل

تا  ايان يکای از تباديل ، نياز به تبديل اين تابع اساترباشد

تابع که در اين پژوتش از آن اساتفاده شاده، تباديل اجيات 

احتمال وقاوع  يون لجستيکاستر اگر فرض کنيم تابع رگرس

تماال عادم وقاوع احرا محاسبه کندر   P(y=1)پارامتر وابسته 

 آيدربدست می( 2)رابطه پارامتر وابسته از 

P(y=0 |x=(X1 : Xn))= 

(2  )                                                                        

  

1 - 
𝑒(𝛽0+β1x1+⋯+βnxn)

1+𝑒(𝛽0+β1x1+⋯+βnxn)=
1

1+𝑒(𝛽0+β1x1+⋯+βnxn) 
           

                            

حال اگر احتمال وقوع و احتمال عدم وقوع را بارتم تقسايم 

 خواتيد رسيدر (3)کنيم، به رابطه 

 
𝑃(𝑌=1|X=(𝑋1:𝑋𝑛))

𝑃(𝑌=0|X=(𝑋1:𝑋𝑛))
=𝑒(𝛽0+β1x1+⋯+βnxn)   (3)               

                                                  

𝒑(𝒚=𝟏)در اين رابطه  

𝒑(𝒚=𝟎)
نسبت احتماال وقاوع باه عادم وقاوع   

 گوينداست، که به آن نسبت بخت می

Odds=𝒆(𝜷𝟎+𝛃𝟏𝐱𝟏+⋯+𝛃𝐧𝐱𝐧) 

اگر از بخت پيشاامد لگااريتم طبيعای بگياريم، لگااريتم      

گويندر مقدار بخت که به آن اجيت می آيدمی دسته بخت ب

 آيدردست میه ب (4) از رابطه

ln(odds)=logit=𝛽0 + β1x1 + ⋯ + βnxn    (4         )

                                                            
طی است که تفساير آن سااده مقدار اجيت يک معادله خ     

از ايان رابطاه بارا   ر[1391پور و صفر  حبيب] شده است

در  مدلساز  احتمال عبور در اين پژوتش استفاده شده استر

ده کارد کاه شارايط زيار توان از مدل لجيت استفاصورتی می

 برقرار باشد:

متغير وابسته حتما بايد در سطح سنجش اسامی دو  -1

 وجهی باشدر

تواننااد تاام در سااطح کماای متغيرتااا  مسااتقل می -2

تام در ساطح کيفای طبقاه ا  يا نسابی( و )فاصله

 بند  شده )اسمی يا ترتيبی( باشندر

تا  متغيرتاا  مساتقل از توزياع ل وم تبعيت داده -3



نرمال ضرور  نيسات، اماا چنانچاه ايان متغيرتاا 

دارا  توزيع نرمال باشاند، در آن صاورت بارازش 

 مدل بهتر خواتد بودر

چند تم خطی نبودن متغيرتاا  مساتقل، از ديگار  -4

باشدر چرا کاه در لجستيک می مفروضات رگرسيون

صورت چند تم خطی بودن اين متغيرتا، برآوردتا 

ارد نيا  نوساان دارا  اريب بوده و خطاتا  استاند

پور و صاافر  حبيااب] زياااد  خواتنااد داشاات

  ر[1391

تاسات پ  از مدلساز  نياز به بررسی دقت برازش مدل     

ايان  ر درگياردتا  مختل  صورت میکه اين کار با شاخ 

برازش کلی مدل توسط آماره مربع کا  بررسی شده  پژوتش

  استر

 

 محل مورد بررسی -3-2

در شهرساتان  محل مورد مطالعه مقطعی از ياک ب رگاراه     

دبيرساتان پسارانه  اسات کاه ساه محمودآباد استان مازندران

  در حاشيه آن واقع شده استر اين راه، دوطرفاه  مجاور تم

متر اسات کاه در تار  2/3ا  به عرض جدا شده توسط ميانه

متار  وجاود دارد کاه در شاکل  5/4طرف آن دوخط عبور 

( محدوده مورد بررسی، موقعيت مادارس و محال نصاب 1)

 در گوگل ارث نشان داده شده است دوربين

 

 

 

 هاآوری دادهجمع -3-3

تا  رفتار عباور  عاابرين از طرياق فايلم باردار  از داده   

آور  شدر به اين منظور يک دورباين جمعمحل مورد بررسی 

  تفاتم سااختمان فريم بر ثانيه( در طبقاه 30با کيفيت باا )

مشرف بر محل ماورد مطالعاه نصاب شادر فايلم باردار  از 

 روز شنبه نهم، يکشنبه دتم و سهصبح در  8تا  7:15ساعت 

که در طول روزتاا   انجام شد 1393دوشنبه يازدتم اسفند 

بردار  شرايط آ  و توايی صاف وآفتابی باوده اساتر فيلم 

 120در مقطع ماورد مطالعاه  متغيرتابرا  اندازه گير  دقيق 

متر از طول جاده با استفاده از رنم به صورت مخفی عهمت 

ير  فواصل ندازه گتا برا  اگذار  شد، به نحو  که در فيلم

 قابل تشخي  باشدر

 

 

 هااستخراج داده -3-4

در اين پژوتش براساس تحقيقات پيشين عواملی که انتظار    

رود احتمال عبور عابرين را تحت تاثير قرار دتد به شار  می

کاه باه نظار  مورد بررسی قرار گرفتر از آنجايی( 1جدول )

عباور  رسد عابر عبور از تر خط را به عنوان ياک مرحلاهمی

؛ بنااابراين [Brewer(et al.),2006]گيااردمسااتقل در نظاار می

ترخط از مسير برا  تر مورد جداگاناه ماورد بررسای قارار 

گرفتر تمچنين تر تک عابر يا گروتی از عابرين که باا تام 

 کنند يک مورد در نظر گرفته شدراز عرض راه عبور می

 باه فاريمtracker  افا ار نارم توسط شده، ضبط تا فيلم     

تاا  مادل گرفاتر در اساتخراج داده قرار بررسی مورد فريم

   دارا  زماان صاافرتا  رد شادهاحتماال عباور، سرفاصاله

تايی که تم مان با رسيدن عابر به لبه جاده، وسايله سرفاصله)

به دليل دخيل نباودن  رنقليه ني  به روبرو  عابر رسيده است(

دندر در اين مدل، عاهوه بار ش تصميم عابر در رد آن، حذف

  مورد سرفاصاله 100  پذيرفته شده، مورد سرفاصله 318

 ماورد رد شده که با انتخا  عاابر باوده، ثبات گرديادر ياک

 داده نشاان (2) شکل درکه  شده ضبط فيلم از داده استخراج

 راست شده



 

 
 محدوده مورد بررسی در گوگل ارث .1شکل

 
 احتمال عبور معرفی متغیرهای مدل  .1جدول

رنوع متغی متغیر نماد متغير  توضیحات واحد يا کد متغیر 

STCROSS مرحله عبور 

 

 
 

 

 

 گسسته

 

 

 

؛ 0خط ن ديک:  

1خط دور:  
 

NOBSER تعداد مشاتدات عابر 
 

 

 تعداد

 

تعداد مشاتدات عابر در خطوط مرز  برا  

مناسبقبول سرفاصله   

GRSIZE تعداد عابرين حين عبور اندازه مورد 

VTYPE 1؛ سنگين:  0سبک: نوع وسيله نقليه   

CROSSING عبور کردن عابر 
؛ 0خير:  

1بله:  
 

FATM تعداد تعداد تهش برا  عبور 
  تعداد تهش عابر برا  قبول سرفاصله

 مناسب برا  عبور

NVEHSPEED کسرعت وسيله نقليه خط ن دي  

 

 

 

 پيوسته

 

 کيلومتر برساعت

 

 
FVEHSPEED سرعت وسيله نقليه خط دور 

NDISTANCE يکفاصله وسيله نقليه خط ن د   

 متر

 

 
FDISTANCE فاصله وسيله نقليه خط دور 

WTIME قبل از عبور زمان انتظار 

 ثانيه

  خطوط مدت زمانی که تر عابر در محدوده

پذيردرسرفاصله را بماند تا يک مرز  منتظر می  

TEGAPAC سرفاصله پذيرفته شده 
 عبور آماده عابر که ا لحظه بين زمانی اختهف

 جلو  که ا لحظه و است خيابان عرض از

 دوربین



 عابر عبور مجاز  خط از نقليه وسيله

 .گذردمی

 

 
  trackerيک نمونه استخراج داده از فیلم ضبط شده در داخل نرم افزار .2شکل

 

 مدلسازی -4
 ساخت مدل -4-1

به منظور مدلساز  و شناسايی عوامال ماوثر بار احتماال      

شاهر ، از نارم تاا  برونعبور عابرين پياده از عارض جاده

مطاابق  لجساتيک دو وجهایو مادل رگرسايون  SPSSاف ار 

جاا کاه يکای از از آن ر( استفاده شده است1معادله عمومی )

نباود  ،فرضيات مدل رگرسيون لجستيک تمانند مادل خطای

 خطاای بااين متغيرتااا  مسااتقل اساات، بنااابراين جهااتتم

 و خطای( تم)مساتقل متغيرتاا  بين تمبستگی از جلوگير 

 تمبساتگی آزماون وابساته، از متغيار رو  بار آن منفی تاثير

 باارا  دو کااا  آزمااون از و کمای تااا متغير باارا  پيرساون

 گردياد مهحظه نتاي  بررسی بار شد استفاده اسمی تا متغير

کمی متغير تعداد تهش بارا  عباور باا  متغيرتا  بين در که

    پذيرفته شاده باا فاصالهتعداد مشاتدات عابر، سرفاصله

وسيله نقليه خط ن ديک، تعداد مشاتدات عابر با زمان انتظار، 

  وسايله نقلياه تعداد تهش برا  عبور با زمان انتظار، فاصله

دور و سارعت وسايله خط دور با سرعت وسيله نقلياه خاط 

نقليه خط ن ديک با سرعت وسيله نقليه خط دور رابطه داشته 

  عباور باا متغيار و در بين متغيرتا  اسمی ني  متغير مرحله

 باا دو به دو که متغيرتايی بين نوع وسيله نقليه رابطه داردر از

  تعاداد تاهش بارا  متغيرتا داشتند،( خطی تم) رابطه تم

نقليه خط ن ديک، تعداد مشاتدات عاابر، عبور، فاصله وسيله 

 دليال باه   عباور راسرعت وسيله نقليه خاط دور و مرحلاه

 حذف شتنددا وابسته متغير با کمتر  تمبستگی ضريب اينکه

های سطح جاده عالمت گذاری

متر  5به فاصله هر   

اصله وسیله نقلیه خط ف

 نزدیک

اندازه 

 مورد



 بااقی مساتقل متغيرتا  از استفاده با مدلساز  فرايند سپ  و

 باا رگرسايون لجساتيک،  اولياه مادل در رشاد انجام مانده

 متغيرتايی ج  به) متغيرتا   تمه ،SPSS اف ار نرم از استفاده

ماورد بررسای قارار  با روش تم مان (داشتند رابطه تم با که

 متغيار رو  بار نااچي   تاثياار که متغيرتايی سپ  ،گرفتندر

 از ،(sig > 0.05) داشاتند( قبول يا رد سرفاصاله)  مدل تدف

 باا سااز  مادل بعاد ، گاام درر شادند گذاشاته کناار مدل

 برازش بهترين با مدل شد که انجام مجدداً باقيمانده متغيرتا 

 آنهاا ثابات مقدار و مستقل متغيرتا  ضرايب و گرديد تعيين

از عرض خياباان  ينعابربنابراين احتمال عبور درشدن محاسبه

 درباش( می5به صورت معادله )

=احتمال عبور از عرض خيابان  ر
𝒆𝑼

𝟏+𝒆𝑼
 (5 )                        

                                        
U= -5.534 - .052* WTIME+ .034* FDISTANCE 

+ 1.254* TEGAPAC     

           

 مثال يک ،مدل بدست آمده ترروشن و ترصريح بيان برا     

اگر فرض شود ياک عاابر ( 3شکل)شودر با توجه به می ارائه

زمان دو ثانيه برا  عبور از عارض خياباان منتظار پياده مدت 

در  ثانياه 25/2ا  باه اناداره بماند و در يک لحظه سرفاصله

ا  باا خط ن ديک به عابر بوجود بيايد و تم مان وسيله نقلياه

متر از عابر در خط دور از عابر قرار داشته باشد،  42  فاصله

معادلاه  بر اساس مدل بدست آماده و جايگاذار  مقاادير در

درصاد باا ايان شارايط از  96/19( اين عابر باا احتماال 5)

تاوان می (5)باا اساتفاده از مادل  رخيابان عبور خواتاد کارد

تا  مشاابه احتمال عبور عابرين از عرض خيابان را در مکان

محاسبه کرد و در صورتی که عاابرين باا احتماال بااايی در 

کنند، با اساتفاده از تا  غير ايمن از خيابان عبور میسرفاصله

تسهيهت مناسب، از عبور عابرين از سطح راه جلاوگير  باه 

 عمل آوردر

 

 ارزيابی مدل -4-2

کل  يابیمربوط به ارز يبوسآزمون اومن ي نتا (2)جدول در    

لمشو که نشان -يک و آزمون تاسمرلجست يونیمدل رگرس

تعداد موارد مشاتده شده و مورد انتظار  ينتطابق ب  دتنده

  رباشد، آورده شده استمی عدم عبور يادو طبقه عبور   برا
 

 لمشو -آزمون اومنیبوس و هاسمر .2جدول 

سطح معنادار   کا  دو آزمون 

(sig) 00/0   494/182 امبينوس 

 947/0 794/2 لمشو -تاسمر

 

که مدل  پردازدیموضوع م ينا یبه بررس اومنيبوس آزمون    

پور و صافر  حبياب ]دارد يیوکارا يينتا چه اندازه قدرت تب

 يباوس،حاصال از آزماون اومن ي با توجه به نتااکه  ؛[1391

 01/0تر از کوچک  برازش مدل قابل قبول و در سطح خطا

 5از  يشاترب  ساطح معنااااااادارتمچناين  اساتر داریمعن

  (، نشاان دتناده  sig > 0.05لمشو ) -درصد آزمون تاسمر

 رباشد یم يیمناسب بودن برازش مدل نها



 
 مثال مدل احتمال عبور .3شکل 

 يیدرست نما يتممربوط به دو آماره لگار ي نتا (3)جدول     

و کاک  و نل  يينتع يب)شامل ضرپ ودو يينتع يبضر و

 يب،ضرا ينر ادتدیرا نشان م کرک(نگل يينتع يبضر

تستند  یخط يون( در رگرس2R) يينتع يبضر تا يبتقر

ر در شوندیاستفاده م يکلجست يوندر رگرس جاينکه در ا

 يبمقدار ضر يقدق  چون محاسبه يک،لجست يونرگرس

 ينا  فوق برا  تاآماره يراز مقاد يندشوار است، بنابرا يينتع

مستقل  يرتا که متغتا مشخ  گردد  شودیکار استفاده م

کنندر  يينوابسته را تب يرمتغ يان از وار ي اناند تا چه متوانسته

نوسان دارد  1 ات 0 ينپ ودو ب يينتع يبضر  تاآماره يرمقاد

باشد، نشان  تريکن د 1تا به عدد آماره ينو تر چه مقدار ا

 يرمتغ يان وار يينتبمستقل در  يرتا که نقش متغ دتدیم

دالت بر  0به  يکن د يراست و برعک ، مقاد يادوابسته ز

با توجه به اينکه از نظر  امر داردر يندر ا يرتامتغ ي نقش ضع

برا  ضريب تعيين نگل  417/0خاتون و تمکاران مقدار 

 Khatoon, Tiwari and ]کرک مدل احتمال عبور کافی است

Chatterjee, 2013] و مقدار  (3)بنابراين با توجه به جدول ر

توان نتيجه گرفت که متغيرتا  مستقل می 530/0نگل کرک 

اين مدل از قدرت تبيين مناسبی در خصوص واريان  و 

   احتمال عبور برخوردارندرتغييرات متغير وابسته
 

 خالصه مدل .3جدول

لگاريتم 

نمايیدرست  

ين ضريب تعي

 کاک  و نل

ن ضريب تعيي

 نگل کرک

469/277  354/0  530/0  

 

تا  پاسا  مشااتده به صورت توافقی نسبت (4جدول )     

شده در طبقات متغير وابسته ) قباول ياا رد سرفاصاله( را باه 

دتدر اين جادول پاس  مورد انتظار در تمان طبقات نشان می

پاذير  مادل را بينیکند تا مي ان عملکرد پيشبه ما کمک می

ود، درصد شتمانطور که در جدول مهحظه میر ارزيابی کنيم

اين مقدار صاحت  درصد استر 9/85بينی مدل صحت پيش

تاوانيم درصاد می 9/85دتد که با اطمينان بينی نشان میپيش

متغير مستقل در ايان تحقياق،  3بگوييم با استفاده از مجموع 

  عبور يا عادم عباور را تبياين قادريم تغييرات متغير وابسته

ن صورت بوده است کاه بينی بديکه اشتباه پيشآنضمن کنيمر

  رد شاااده باااه اشاااتباه در گاااروه ماااورد سرفاصاااله 43

تا  قباول ماورد از سرفاصاله 16تا  قبول شده و سرفاصله

 اندرتا  رد شده قرار گرفتهفاصلهشده به اشتباه در گروه سر

 

 

 بینی مدل احتمال عبوردقت پیش .4جدول

 

 مشاتده شده

 بينی شدهپيش

قبول يا رد 

 سرفاصله

درصد 

 درست



 قبول رد

 

قبول يا رد 

 سرفاصله

 رد  

 

57 
 

43 
 

57 
 

 قبول 

 

16 
 

302 95 
 

 9/85 درصد کلی   

 

 

 

 تفسیر نتايج مدلسازی -5
  يهمستقل را در مدل اول يرتا متغ يبضرا( 5)جدول     

مستقل  يرتا متغ يبضرا (6)جدول و  يکلجست يونرگرس

 ينر ادتندینشان م يکلجست يونرگرس يیرا در مدل نها

  دار یمعنمربوط به  ي نتا يرجدول در تفس ينترجدول، مهم

 باشدریوابسته م يرغتمستقل بر م يرتر متغ يرتاث ي انو م

 

 

 

 

 لجستیک رگرسیون یاولیه مدل ضرايب .5جدول

 ی والدآماره خطای استاندارد ضريب متغیر نشانه متغیر

 

سطح 

معنی 

 داری

 نسبت بخت

WTIME 949/0 063/0 465/3 028/0 -053/0 زمان انتظار 
FDISTANCE 033/1 000/0 593/47 005/0 033/0 فاصله وسیله نقلیه خط دور 
TEGAPAC 564/3 000/0 080/63 160/0 271/1 سرفاصله قابل قبول 

GRSIZE 942/0 811/0 057/0 249/0 -059/0 اندازه گروه 
VETYPE  8 999/0 000/0 166/10222 941/18 وسیله نقلیهنوعE683/1 
NSPEED 978/0 148/0 088/2 016/0 -023/0 سرعت وسیله نقلیه خط نزديک 
Constant 022/0 006/0 619/7 385/1 -822/3 مقدار ثابت 

 

 

 لجستیک رگرسیون نهايی مدل ضرايب .6 جدول

 ی والدآماره خطای استاندارد Bضريب  متغیر نشانه متغیر

 

سطح معنی 

 داری

 نسبت بخت

WTIME 949/0 058/0 330/3 028/0 -052/0 زمان انتظار 
FDISTANCE 035/1 000/0 213/60 004/0 034/0 فاصله وسیله نقلیه خط دور 
TEGAPAC 505/3 000/0 267/63 158/0 254/1 سرفاصله قابل قبول 

Constant 004/0 000/0 645/59 717/0 -534/5 مقدار ثابت 

 



نشاان داد کاه از  (6) جادول يیحاصل از مدل نها ي نتا     

 معناادار در نظرگرفته شده، با توجه به ساطح  يرتا متغ ينب

متغيرتا  زماان انتظاار، فاصاله وسايله  درصد، 5 از کوچکتر

 از عاابريننقليه خط دور و مقدار سرفاصله بر احتمال عباور 

 نسابت بخات و( 6جادول ) ازر گذارناد تااثير جااده عرض

سرفاصله قابل قبول بيشاترين اثار را  که کرد مشاتده توانمی

در احتمال عبور عابرين پياده داردر نسابت بخات ايان متغيار 

دتاد باا افا ايش مقادار اسات کاه نشاان می 505/3برابر با 

برابار و ياا  505/3به انادازه  سرفاصله، احتمال عبور عابرين

کاه ايان نتيجاه باا  يابادبيش از سه و نيم برابار افا ايش می

خااتون و تمکااران  (، 2013ياني  و تمکااران ) مشاتدات

دوماين  باشادر( نيا  تمخاوان می2014( و سراگ )2013)

عامل موثر بر احتمال عبور عابرين فاصله وسايله نقلياه خاط 

 035/1ن متغيار باشد که نسبت بخات ايادور، از عابرين می

باشد، يعنی با اف ايش فاصله وسيله نقليه خط دور از عاابر می

بايش از ياک برابار و  035/1احتمال عبور عاابر باه انادازه 

( نيا  1381يابد که مشاتدات نصير  و سااجد )اف ايش می

ترين تااثير را بار اما متغير  که کم در تمين راستا بوده استر

کاه باا  باشادظار قبل از عباور میاحتمال عبور دارد، زمان انت

ياباد کاه احتمال عبور عابرين کاتش میاف ايش زمان انتظار، 

( و يااني  و 2003اين نتيجه در تحقيقات سان و تمکاران )

ر در حاليکاه بادلی و ( ني  مشااتده گردياد2013تمکاران )

 ينزماان انتظاار، عاابر يشبا افا ا معتقدند (2013تمکاران )

 يشتاا افا اآن یقاانون يارحتمال عباور غشده و ا حوصلهیب

  ريابدیم

 به طور خهصه، احتمال عبور عابرين زمانی بيشتر است که :

 تر باشد  موجود بيشسرفاصله -1

 تر باشدر  وسيله نقليه خط دور از عابر بيشفاصله -2

 تر باشدرزمان انتظار عابر قبل از عبور کم -3

 

 گیرینتیجه -6
موثر بر احتمال عبور دانش آموزان در اين پژوتش عوامل     

در شهرساتان  مدرسه 3تا  برون شهر  برا  از عرض جاده

که بارا   محمودآباد استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت

از مادل  دانش آماوزان شناسايی عوامل موثر در احتمال عبور

 يننشاان داد کاه از بار نتااي  رگرسيون لجستيک استفاده شد

 معناادار در نظرگرفته شاده، باا توجاه باه ساطح  يرتا متغ

متغيرتا  زماان انتظاار، فاصاله وسايله  درصد، 5 از کوچکتر

 از نقليه خط دور و مقدار سرفاصله بر احتمال عباور عاابرين

تمچنين بر اساس نتاي  مدلسااز   ؛گذارند تاثير جاده عرض

مشخ  شد که از باين متغيرتاا  معناادار، سرفاصاله قابال 

را  و زمان انتظار قبل از عبور کمترين تاثير بيشترين تاثيرقبول 

در اياان پااژوتش  داشااته اسااتر در احتمااال عبااور عااابرين

مشخ  شد که احتمال عبور عاابرين از عارض خياباان باه 

 رنه باه سارعت وساايل نقلياه ابسته است وو سرفاصلهمقدار 

اده عاابرين پيا گونه بيان کرد کهتوان ايندليل اين رفتار را می

قاادر باه تشاخي  تا  باا  عبور وساايل نقلياه در سرعت

سرعت نبوده و بر اساس سرفاصله موجود، تصميم باه عباور 

پيااده با توجاه باه اينکاه عاابرين  گيرندراز عرض خيابان می

تنگام عبور از عرض خيابان قادر به تشخي  سرعت وسايل 

 داناشجاان و اين امر خطارات جاد  را بارا   نقليه نيستند

با مکاان ياابی صاحيح تابلوتاا و  توانمیدر پی دارد  آموزان

تااا و تمچنااين آرام ساااز  ترافيااک در حااوالی ساارعت کاه

  بيشتر  برا  عباور داناش مدارس، به نحو  که سرفاصله

آموزان فراتم شود؛ رفتار پر خطر دانش آموزان را باه مقادار 

 قابل توجهی کاتش دادرر
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